
Otevřené mistrovství města Rybniku 
Polsko
Kdy: 4.3 2017
Kde: Hala Rybnik
Kdo: Ml. Žácí + benjamínci
Trenér: Jan Huvar

Hodnocení:
Dobře zorganizovaný turnaj. Na velikost turnaje nás překvapil svojí kvalitou.Na místo turnaje
jsme se dopravili auty a tímto bych chtěl poděkovat rodičům B.Čebíkové, A.Rodryčovi a 
Huvarům. Naši závodnící se prali obstojně,ale největší problém vidím v boji o úchop. Poláci 
většinu z nás prostě přeprali. A když už úchop chytneme, čekáme …. nevím na co. Musíme 
začít více nastupovat. Pak příjdou hody.

Tabulka:

Jméno Přijmení Váha Kategorie Výhry Prohry Umístění 

Čebík Filip -40 kg ml.žáci 1 2 Bez

Čerchla Michal -45 kg ml.žáci 2 1 2.

Rodryčová Adéla -40 kg ml.žáci 3 1 3.

Huvar Matyáš -32kg minibenjamín
i

2 0 1.

Huvar Jakub -45 kg ml.žáci 3 0 1.

Meixner Michal -36kg ml.žáci 3 2 3.

Hodnocení závodníků:

Čebík Filip:
- Filipe, problém je v hlavě, musíš být v zápase trpělivý
- Potřebuješ i více než ko uchi makikkomi, rozšiř chvatový rejstřík 

 
Rodryčová Adéla

- Adélce nepřijely soupeřky tak se prala s klukama a vůbec se neztratila. Prala se jak 
lvice

- Vidím obrovský pokrok v technice a zvláště nasazená  páka ve druhém zápase potěšila
- Nestačila pouze v semifinále na zkušeného Poláka, dnes může být spokojená



,
Čerchla Michal

- Stále jeden a ten samý problém- chytnu úchop a nedělám chvaty, nutno zapracovat na 
tréninku

- První dva soupeře doslova přejel (harai goši) ve finále s tréninkovým kolegou bohužel 
od začátku tahal za kratší konec a nakonec po chybě na zemi byl přetočen do 
osaekomi ze kterého se už nedostal 

- Dnes druhé místo, může být spokojený  

Huvar Matyáš
- Benjamínek naší výpravy se utkal se 2ma soupeři, kteří byli o 2 roky starší, nezalekl se

a oba suveréně porazil a bral zlatou medaili
- Určitě potěší 5 hodů každý jinou technikou, ale je potřeba zapracovat na kvalitě 

provedení 

Huvar Jakub
- Kuba dnes suveréně první, všechny zápasy na ippon 
- Jediné co bych chtěl vytknout je jít si agresivněji pro úchop a používat všechny 

techniky které používáš v randori 

Meixner Michal
- Michal úplně vypustil první zápas …… přišel, nechal se 2x hodit a odešel
- Po mé důrazné domluvě se jeho výkon zvedl asi o 1000% další zápas velmi smolně 

prohrál, když se sám hodil na wazari, ale další 3 zápasy vyhrál s přehledem 
nádhernými hody na ippon…. Takhle kdyby ses pral pořád, Míšo, bylo by to super  

4.3.2017                                   zpracoval: Huvar Jan


